


ECOSERVEIS – Qui som?

Som una consultora estratègica i d’innovación sense ànim de lucre 
especialitzada en energia.

Treballem des de 1992 per a acostar l’energia a la societat, promovent un 
model energètic just i sostenible. Identifiquem les necessitats
energètiques de la societat, aportem solucions i construïm ponts entre la 
ciutadania i la tecnologia, el mercat, la recerca i la innovació.



Ecoserveis i la pobresa energètica

Identificació

• Col·lectius 
vulnerables no 
tenen accés a la 
transició 
energètica

Barreres

• Finançament

• Accés a la 
informació

• Penalitzacions

• Condicionants 
habitatge

Solucions

• ASSIST

• COOLtoRISE

• Sun4all

• EPAH

• CEL Mataró



ASSIST El valor agregat del vincle emocional

• Capacitació professionals SAD i
teleassistència en gestió de la pobresa
energètica

• Formació 40h

• Eficàcia de l’assessorament continu
respecte al puntual + vincle emocional

• BNC, Maresme, Vilafranca i Manresa

• Finançat per la Comissió Europea





COOLtoRISE

Pobresa energètica i resiliència climàtica

Intervencions en llars, tallers, kits estalvi 
energètic, intervencions comunitàries, sistemes 
d’alerta per onades de calor - voluntariat

Objectiu CAT: 400 llars

4 països (Spain, Bulgary, Greece, Italy) –
Finançat Comissió Europea



Energia solar per 
tothom / Sun4all

Participació de famílies en situació de vulnerabilitat en una 
instal·lació FV pública

Objectiu: empoderament – Activitats mensuals (tallers, 
visita planta FV, canal obert per dubtes, actualitzacions...)

FV 5kW, 3.000€ anuals, 30 famílies (criteris socials)

ALEO + Consorci SS Osona + Fund La Caixa

Sun4all replicat a nivell europeu en grans ciutats



Comunitat Energètica Local a Mataró

• Promoció comunitats energètiques en municipis (DIBA)

• 100% col·lectius en situació de vulnerabilitat (criteris selecció / franges vulnerabilitat)

• Relació aj. – usuàries – comercialitzadores

• Definició del marc jurídic

• Generació en equipaments municipals (barri vulnerabilitat)

• 100 kW / 100-200 famílies / 300€ estalvi anual x família de mitjana



EPAH (Energy 
Poverty Advisory 
Hub)

Més informació

https://energy-poverty.ec.europa.eu

Servei a nivell europeu per donar 
assistència tècnica als municipis

En fase de creació de la convocatòria per 
sol·licitar assistència (previsió gener)

22-23 novembre jornada informativa



MOLTES GRÀCIES

info@ecoserveis.net

mailto:laia@ecoserveis.net

